De rekentoets
Een dure misrekening
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Jan van de Craats
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De titel van dit verhaal is ontleend aan een item in de uitzending
van Brandpunt op 17 maart 2015. Zie
http://brandpunt.kro.nl/seizoenen/2015/afleveringen/
17-03-2015/fragmenten/een-dure-misrekening
Bekijk deze uitzending eerst; de volgende slides sluiten erop aan.
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De rekentoets wordt vanaf 2016 onderdeel van de eindexamens
vo en gaat deel uitmaken van de kernvakkenregeling. Zak je
ervoor, dan (meestal) geen einddiploma. Evenzo bij het mbo.
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December 2014 / januari 2015: tal van deskundigen en
onderwijsorganisaties vragen de Kamer om de rekentoets uit
de zak/slaagregeling te halen.
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Een jaar later (december 2015) bleek uit onderzoek van De
Telegraaf dat de lobbyclub de Kamer misleid heeft: de
resultaten op hun scholen zijn nauwelijks beter, of zelfs
slechter dan de gemiddelde resultaten.
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Een PvdA-motie met dezelfde strekking voor vmbo en havo
wordt aangenomen. Dekker belooft die te zullen uitvoeren.
Alleen voor het vwo zal de rekentoets dus nog meetellen (en
waarschijnlijk slachtoffers maken).
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deugt. Het is een intelligentietest in plaats van een toets die
rekenvaardigheid meet.
Een rekentoets moet vooral bestaan uit kale sommen.
Daarnaast een klein aantal contextopgaven uit een beperkt
aantal standaardcontexten, zodat leerlingen zich door veel
oefenen goed kunnen voorbereiden.
Afname met pen en papier. Alle vragen na afname openbaar.
Geen rekenmachine.
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Voor meer details en verdere documentatie over de rekentoets, zie
mijn homepage:
https://staff.fnwi.uva.nl/j.vandecraats/

